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Puck- obóz windsurfingowy 2013
ID ogłoszenia: 26610 / 74994

URL: http://www.eholiday.com.pl/26610
Cena: 1 849 PLN
Lokalizacja: małopolskie
Informacje dodatkowe: pełne wyżywienie, pełny węzeł sanitarny, dostęp do TV, restauracja, sala sportowa, siłownia,
fitness, sauna, windsurfing

Zakwaterowanie Hotel Delfin - pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami i TV. W hotelu: restauracja, sala
konferencyjna, gabinet odnowy biologicznej, sauna, siłownia, hydromasaż, sala do gimnastyki. Świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w restauracji ośrodka. Pierwszy posiłek:
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: Autokar z klimatyzacją i toaletą. Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. Opieka
instruktora-wychowawcy. Realizacja programu. Program Windsurfing (12-14 lat), (15-18 lat) Zajęcia
dostosowane są do osób zaczynających przygodę z windsurfingiem oraz tych bardziej zaawansowanych.
Celem obozu jest nauka i doskonalenie żeglowania na desce windsurfingowej. Program kursu to 3-4 godz.
szkolenia na wodzie dziennie, ale jeżeli Twoje siły pozwolą to możemy surfować znacznie więcej. Słabe
warunki wietrzne mogą sprawić, że zajęcia windsurfingowe zostaną skrócone - wówczas z pomocą
przychodzą zajęcia rekreacyjne i sportowe na plaży i boisku (do dyspozycji wielofunkcyjne boisko ze
sztuczną nawierzchnią i hala sportowa). Bez względu jak wytrawnym jesteś pływakiem wszystkie zajęcia
odbywają się obowiązkowo w kamizelkach. Uwagi Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast
wyszczególnionych w planie podróży. Informacje praktyczne Organizator nie zapewnia pianek
windsurfingowych (możliwość wypożyczenia na miejscu 50 zł/turnus). 30.06 - 10.07 1899 zł 11.07 - 21.07
1899 zł 22.07 - 01.08 1899 zł 02.08 - 12.08 1899 zł 13.08 - 23.08 1849 zł
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